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A Bod Péter Társaság
egy tanéve

Ballagásra küldött meghívót volt iskolám, az,
ahol érettségiztem 1952-ben, majd ahonnan
könyvtárostanárként 1989-ben mentem nyugdíj-
ba. Ez a meghívó volt az elsõ levél, amit új
lakásomra, a Bánkút utcai idõsek házába hozott
a postás. Ez indította el bennem a gondolatot:
milyen élete volt az idei tanévben, 2007/2008-
ban a Bod Péter Társaságnak?

2007 nyarán vidám találkozással készültünk
az új évre: Bod Adrienn festõmûvész, nyugal-
mazott tanár kertjében töltöttünk tartalmas ki-
kapcsolódást jelentõ két-három órát.

Szeptember 21-én két elõadást hallgattunk
meg az ELTE könyvtárában. Bellágh Rózsa A

református egyház története 1608–1715 címû
összefoglaló munkáról tartott értékes, új ismere-
teket adó elõadást. A mû szerzõje, Nagy Géza
(1887–1971), a kolozsvári Református Teológi-
án az egyháztörténet professzora volt a két vi-
lágháború közötti idõben, számos tanulmány és
könyv szerzõje, a baseli egyetem díszdoktora,
egyben az elõadó Bellágh Rózsa nagyapja. A
mûvet ismertetõ elõadó véleménye szerint Nagy
Géza „mûvében a két nagy református vallási

irányzat (az ortodoxia és a puritanizmus) kitel-

jesedésének, illetve egymáshoz való viszonyának

a feldolgozását adja. Az események tömkelegé-

ben felismerte a fontossági sorrendet, (nem hal-

mozta az adatokat), nem annyira az idõpont volt

fontos számára, mint az események és ezek részt-

vevõi, kiemelte a kölcsönhatásokat, meglátta az

egymásnak feszülõ ellentéteket és konzekvenciá-

kat vont le. Egy érdekes világ rajzolódik ki elõt-

tünk, amely egyáltalán nem idealizált, a szerzõ

nem kendõzi (nem takargatja) a hibákat, és nem

túlozza el az eredményeket. Tárgyilagosan is-

merteti a XVII. századi református egyházi éle-

tet. Stílusa eleven, vonzó, gördülékeny, olvasmá-

nyos, egyáltalán nem száraz.”

A második elõadó, a könyvtár fõigazgatója,
Szögi László kötötte le a figyelmet az Egyetem,

könyvtár, mûvelõdés címmel tartott lendületes,

igényes, színes, évszázadokra visszatekintõ és
elõremutató beszédével. A könyvtár munkatár-
sai nem csak az elõkészítésben nyújtottak maxi-
mális segítséget, hanem részt vettek az ülésen és
az elõadások utáni beszélgetésben.

Január 9-én a magyar kultúra napjára készül-
tünk. Ülésünk Mender Tiborné fõigazgató
asszony köszöntõ szavaival kezdõdött. Cs. Var-

ga István vallott Jáki Sándor Teodóz bencés
szerzetestanárral együtt a magyar kultúráról
Budapesten, a Molnár utcai Országos Idegen-
nyelvû Könyvtárban.

Az elõadásra többek között így emlékezett Cs.
Varga István: „Egyre erõsödõ információzuha-

tagban élünk, az érdekeltek azt a látszatot keltik,

hogy az információ ismeret, az ismeret, a jól

informáltság pedig tudást jelent. Az igazság, hogy

önmagában az információ még nem biztos, hogy

ismeret, az ismeret pedig még nem tudás. Az

információ ugyanis egyoldalú és személytelen,

az ideális kommunikáció pedig közösségi és sze-

mélyes, ha a közös forrása a »cumunio«: a szel-

lemi-lelki közösség.

»Csak az a nemzet érdemes jobb sorsra és

örök életre, amely meg tudja becsülni nagyjait,

és amelynek mindig szeme elõtt lebeg azok pél-

dát mutató munkássága.« (Eszterházy János)

Mit üzen az egyetemes kultúra pótolhatatlan

részét alkotó magyar kultúra, egyetemes mûvelt-

ség? Amit Benkõ Samu így fogalmazott meg: »a

nemzeti gyûlölség és irigység idegen minden

’kimívelt fáin s nemes lelkû embertõl’ de minde-

nekelõtt az igazi tudóstól.«”

Az együttlét utolsó órájában a megjelentek
egy része Jáki Sándor Teodóz énekét hallgatta a
társalgóban, mások a fáradtságot nem ismerõ,
végtelen sok figyelmességgel velünk levõ Nagy

Imréné Magdi és munkatársai vezetésével meg-
tekintették a modern, barátságos könyvtári egy-
ségeket.

20-án megkoszorúztuk a Bod Péter Társaság
nevében Kölcsey Ferenc síremlékét Szatmárcse-
kén, a magyar kultúra napja alkalmából.

Február 9-én a budapesti XI. kerületi Bod
utcában levõ Bod-emléktáblánál Apai Béláné

Csepely Erzsébet emlékezett tiszteletet sugárzó,
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emelkedett hangú elõadásában
az 1712. február 22-én szüle-
tett Bod Péter tudósra. A ko-
szorúzás után – szokásunkhoz
híven – taggyûlést tartottunk a
Bod u. 13. szám alatti vendég-
lõben.

Április 16-án a Ráday utcá-
ban, a Dunamelléki Reformá-
tus Egyházkerület Székházának
a dísztermében tartotta társasá-
gunk a tanév utolsó összejöve-
telét. Kezdés elõtt többen meg-
látogatták a földszinti múzeu-
mot, a bibliakiállítást.

Három órától Jobbágy Ká-

rolyné gondolkodásra késztetõ
szavait hallgattuk.

Az olvasás. Gondolatok a

témáról 2008-ban címmel tar-
tott elõadásában négy kérdés-
rõl szólt:

1. az olvasás jelenlegi hely-
zetérõl, a vészhelyzetrõl;

2. néhány az olvasást érintõ
kutatási eredményrõl;

3. az iskola válaszáról a ki-
hívásra, nagyon szerényen a te-
endõkrõl;

4. az olvasás és a nemzeti
identitás összefüggésérõl.

Legfontosabb üzenete az
olvasás és a nemzeti identitás
összefüggésével volt kapcso-
latos.

Elõadása után többen felszólaltak. Oporné

Fodor Mária az oktatásról, olvasási mérésekrõl,
médiáról szólt. Többek között ismertette azt a
véleményét, hogy középiskoláink teljesítménye
eléri az európai átlagot. „Ahol gond van, az a

szakmunkásképzõsök teljesítménye. Azoké, akik-

rõl már az általános iskolában is lemondtak,

akiknél a külföldrõl hozott módszerek, például a

szóképes olvasástanítás, eleve kudarcra ítélték,

hogy megfelelõ szintû olvasásértésre tegyenek

szert.”

Lázár Attiláné az édesanyák elsõdleges sze-
repét, fontosságát hangsúlyozta a gyermek szó-
kincsének, beszédértésének kialakításában

Rainer Ferencné egy hazájától távol szakadt
asszonyról mesélt, aki gyermekkorában megsze-

rette a magyar verseket, meséket, az irodalmat,
és ez életre szóló hatással volt rá.

Az összejövetel befejezésekor érezhettük,
hogy a kiváló elõadó, Jobbágy Károlyné meg-
õrizte tanári voltát. Ajándékul kaptuk az alábbi
olvasmányjegyzéket, melyet az elõadása elõtti
hetekben olvasmányaiból állított össze a megje-
lenõk számára. Köszönjük!

Társaságunk gazdag évet zár. Értékeinket
köszönhetjük az elõadóinkon, tagtársainkon kí-
vül a minket fogadó intézményeknek és vezetõ-
iknek: Szögi László és Mender Tiborné fõigaz-
gatónak, Szabó István püspök úrnak és munka-
társaiknak.

A közeli hónapjainkra a készülõdés lesz a
jellemzõ. Egy nyári kerti, pihentetõ taggyûlés
után részben elõkészítjük a Bod Péter-évfordu-
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lókat (2009-ben halálának 240., 2012-ben születé-
sének 300. évfordulója), részben gyûjtjük 2008.
november 14–15-ére, munkálkodásunk kezdetének
huszadik évfordulójára társaságunk emlékeit.

Ugrin Gáborné

a Bod Péter Társaság elnöke

Ajánló olvasmányjegyzék

1. Bakonyi Géza: Szürke irodalom – kommuni-
kációs modellen alapuló szövegstruktúrák

Könyvtári Figyelõ 2000/4.
Internetes dokumentumok hatása az olvasás és
írás módjára – a kommunikáció új formái

2. Benczik Vilmos: Az olvasás alkonya
Fordulópont 1999/2–3. Tematikus szám:

MIÉRT  (nem) OLVAS A GYEREK?
A „képrobbanás” hatása az olvasásra, új utak
keresése, mert a változás visszafordíthatatlan;  né-
hány javaslat az iskolai olvasóvá nevelésre

3. Cs. Czachesz Erzsébet: Ki tud olvasni?
Iskolakultúra 2001/5.

Az olvasni tudás képességének változó megíté-
lése korunkban, felmérések értékelése

4. Cs. Czachesz Erzsébet: Változó perspektívák
az olvasási képesség értelmezésében

Iskolakultúra 2005/10.
Új irányzatok hatása az olvasás megítélésében
és fejlesztési technikákban – nyelvészeti, pszi-
cho-lingvisztikai perspektívák

5. Gereben Ferenc: Az erdélyi magyar olvasás-
kultúra közelmúltja és jelene

Fordulópont 1999/2–3.
Értékszociológiai vizsgálatok és felmérések ered-
ményeinek értékelése

6. Gereben Ferenc: Olvasáskultúránkról – szo-
ciológiai nézõpontból

Iskolakultúra 1999/2–3.
Értékszociológiai vizsgálatok és felmérések ered-
ményeinek értékelése

7. Gereben Ferenc: Identitás – kultúra – kisebb-
ség (különösen a IV. fejezet)

Osiris Kiadó, 1999.
Hét ország magyar kisebbsége körében és Ma-
gyarországon 2800 adatközlõ vizsgálata olvasás-

kultúrájuk, értékválasztásuk, identitásuk tekinte-
tében

8. Nagy Attila: Háttal a jövõnek (középiskolások
olvasás- és mûvelõdésszociológiai vizsgálata)

Nemzeti Téka, Gondolat Kiadó, 2003.
Beszámoló középiskolások 2001. évi olvasás- és
mûvelõdésszociológiai vizsgálatáról

9. Nagy Attila: Növekvõ kulturális szakadékok –
az olvasás példája

Könyvtár és Nevelés 2006/4.
Korábbi és 2005-ös felmérések összevetése, ér-
tékelése

10. Nagy József: Olvasástanítás: a megoldás stra-
tégiai kérdései, személyiségfejlesztõ olvasásta-
nítás

Iskolakultúra 2004/3.
Új (kritériumorientált) olvasási technikák az is-
kolai személyiségfejlesztésben címû fejezet

11.Vajda Kornél: A gyermeki (ifjúkori) olvasás
paradoxonjai

Könyv és Nevelés 2001/5.
Ellentétes tendenciák összevetése (régit vagy
mait; remekmûvet vagy mindent stb.)

.
12.Adamikné Jászó Anna: Okozat és okok ko-
runk olvasáskultúrájában

Könyv és Nevelés 2007/2.
Az olvasás megvalósulási formái: hangos és
néma olvasás; a nem olvasás lehetséges okai

13. Vári Péter–Andor Csaba–Bánfi Ilona–Fel-

végi Emese–Horváth Zsuzsanna–Krolopp Judit–

Rózsa Csaba–Szalay Balázs: Felnõtt írásbeliség-
vizsgálat

Iskolakultúra 2001/5.
Sikertelenség a kor követelményeihez való fel-
zárkózásban, alulmotiváltság az írni-olvasni tu-
dásban;
megoldás: a körülmények, a technikák és az
emberi minõség változása

14. Gereben Ferenc: Az olvasáskutató olvasás-
története

Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2006/10.
Személyes vallomás az olvasásról

(Összeállította:

Jobbágyné András Katalin)




